
Referat af den ordinære generalforsamling

Lørdag d. 26. maj 2018

Mødet startede kl. 10.00

Der var 33 stemmeberettigede medlemmer fremmødt
Punkt 1.
a. Valg af dirigent

- Erik Visby blev valgt
b. Valg af referent

- Henrik Movsing blev valgt
c. Valg af stemmetællere

- En fra hvert bord

Punkt 2. Beretning ved Formanden om foreningens virke i det forløbne år.
Spørgsmål til beretningen

- Kenn Bertasvej 11. På Bjørnsvej er der ”våde” pletter, bruger bestyrelsen 
nogle støvbekæmpende midler?
Nej det gør vi ikke

- Erik Ottesen hvilke planer er der omkring opfølgningen på jubilæumsfesten?
Der er ikke flere planer, men medlemmerne må meget gerne sige til hvis de 
vil være med til at planlægge dette.

- Irene Jeanettevej 3 takker for en god jubilæumsfest

- Lukas Gormsvej 9 Hvad ligger der bag fartbump som beskrevet i 
beretningen?
Vi undersøger muligheden for at kunne etablere fartdæmpende anlæg på 
vores veje, dette ligger hos Kalundborg kommune, der sker desværre ikke 
noget. Sagen har ligget hos kommunen i 1,5 år, selvom vi jævnligt rykker.
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- Gert Karlsvej 5 har bestyrelsen prøvet det grus der ikke støver?
Ja det har bestyrelsen, og det virker ikke, det eneste der ser ud til at virke 
er skærver på vejene, der hvor det er testet støver det ikke så meget.
Problemet er at det er meget dyrt, så det sker stille og roligt

- Bente Karlsvej 21 kan man spare udlægning af grus uden for Karlsvej 21 
her er vejen hævet rigtigt meget?
Vejen skal helst være højere midt på vejen og skråne ud mod rabatten.
Bestyrelsen vil gerne se om de kan gøre noget ved dette.

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

- Spørgsmål til regnskabet?
- Erik Ottesen intern revisor

Der er stor ros til bestyrelsen for korrekt udfyldte bilag, samt til hvilket 
formål.
Formand og kasser har fået udbetalt langt mindre end de er berettiget til.

- Mogens Wibe Hvorfor er der ejendomsskatter på regnskabet, når foreningen
ikke betaler ejendomsskat?
Beløbet er betaling for renovation, men det er korrekt det bør nok ikke stå 
som ejendomsskat.

- Mogens Wibe restancer er det alt hvad medlemmer skylder?
Det er alt, for 2017 er der ca. 10.000,- der endnu ikke er kommet ind.

- Gert Larsen hvad koster det foreningen at bruge inkassobureau?
Det koster foreningen 4.500,- kr. om året

- Lukas Hvor mange sendes til inkasso?
I øjeblikket er der 9 medlemmer der er sendt til inkasso, og det ryger hele 
vejen til fogeden og tvangsauktion.

Bestyrelsen vil til næste generalforsamling tage punktet Budget med, så det 
står i indkaldelsen

Herefter blev regnskabet godkendt
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Punkt 4
a. Fastsættelse af kontingent og indskud.:
- Kontingent foreslås uændret til kr. 800.- årligt 

- Vedtaget

b. Fastsættelse af Gebyrer og honorarer.:
- Gebyrer og honorarer foreslås fastsat i henhold til medsendte oversigt
- Der var en kort debat omkring indskuddet når et nyt medlem overtager en 

grund
Beløbet på 500,- kr. bliver bla. Brugt til administration som registrering af 
nyt medlem.

Gebyroversigten blev herefter vedtaget

c. Forslag fra bestyrelsen.:
- Ingen forslag fra bestyrelsen

d. Forslag fra medlemmer.:
- Ingen forslag fra medlemmer

Punkt 5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.:
   
Følgende er på valg.: 
- Formanden - Allan Nielsen blev genvalgt
- Henrik Wibe blev genvalgt
- Jørgen Olsen blev valgt
     

Punkt 6. Valg af Bestyrelsessuppleant for 2 år.:

Valg af Suppleanter.:  
- Lucas Harritslev blev valgt                 

Punkt 7. Valg af revisor.:

- Bestyrelsen forslår genvalg af foreningens revisor

Blev genvalgt

Punkt 8. Valg af en af foreningens medlemmer til revisor.:

- Erik Ottesen blev genvalgt
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Punkt 9. Valg af revisorsuppleant.:

- Finn Petersen blev genvalgt

Punkt 10.Eventuelt.:
Der var en kort debat om der har været for meget reklame på 
”Rådhuset” for fibernet, bla. Med banner på selve rådhuset.
Banneret er kun sat op efter opfordring for medlemmer.
Bestyrelsen er enig i at der ikke skal være reklamer for de enkelte 
firmaer på ”Rådhuset”

Skulle grunden på hjørnet af Jansvej/Jeppesvej ikke blive ryddet op i 
år?
Jo det var hvad ejeren af grunden sagde, bestyrelsen vil kontakte 
ejeren igen for at høre status.

Man har meget svært ved at have en ordentlig oversigt når man 
kommer ud fra Jansvej til Eskebjergvej.
Bestyrelsen vil tage kontakt til ejeren af grunden for klipning så man 
får bedre oversigt.

Bestyrelsen fortæller at der er godt gang i salget af sommerhuse, i år 
har der været minimum 1 salg af sommerhuse pr. uge.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 11.15 og takkede
for god ro og orden

Næste års generalforsamling finder sted lørdag d. 4. maj 2019
  

Dirigent Referent
Erik Visby Henrik Movsing
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